
ÖĞRENCİ PANSİYONU İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

PANSİYON GENEL BİLGİLERİ

761495-Mehmet Akif Ersoy Fen LisesiKurum Kodu- Kurum Adı

Hizmet Türü ErkekKızKarma

Adres ve Telefon ERDEMOĞLU MAH. HALİL AĞAR BUL.  NO: 75 BESNİ / ADIYAMAN

Telefon:(416) 311 05 15

Genel Müdürlük Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Açılış Onay Tarih ve Sayısı

Kız Erkek Toplam

 300Pansiyon Kapasitesi

Barınan Öğrenci Sayısı

Pansiyona Barınan Özel Eğitime İhtiyacı olan 

Ögrenci Sayısı

Odalar Kaç Kişilik

Evet Hayır Açıklama

Pansiyon binası okul binasından bağımsız mı?(1)

e-Bütçe ve Personel Hesaplama Modülüne veri 

girişi doğru ve usulüne göre yapılmışmı(2)

Belletmen öğretmenler belletmenlik eğitimi almış 

mı?(3)

Pansiyonda yaygınlaştırılabilir bir uygulama var 

mı?

 190  110

Pansiyon Müdür Yardımcısı

Doğalgaz

Hayır

Su

Evet

Elektrik

Pansiyon ve okulun ısınma kaynağı ortak mı?(5)

Pansiyona ait bağımsız abonelik var mı?  

Araç Plakası: 

Sayı:

Sayı:

Sayı:

Sayı:

Sayı:

Sayı:Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Araç Modeli: 

Okula ait araç var mı?

Şoför

Hemşire

Teknisyen

Gece Bekçisi /Güvenlik

Hizmetli

Sayı:YokVarAşçı Yardımcısı

YokVarKadrolu Aşçı

Bay:Bayan:

1) Pansiyon binası okul binasından bağımsız ise açıklama kısmına pansiyonun kaç m uzaklıkta olduğu yazılacaktır.

2) IOM01004R02C Kodlu raporda belirtlen okul tarafından girişi yapılan veriler kontrol edilecektr.

3) Eğitm alan öğretmen sayısı açıklama kısmına yazılacaktır.

4) Evet tercih edilmesi halinde açıklama bölümüne uygulama türü yazılacaktır.

5) Pansiyon ve okulun kalorifer kazanı vb. ısınma düzeneği ortak ise “evet” seçeneği seçilecektr.

Pansiyon Binası İle Okul Binası Arasındaki Mesafe Kaç metre :  

Pansiyonda Görev Yapan Belletici / Nöbetçi Belletici Sayısı: 

Belletmenlik Eğitimi Alan Belletici / Nöbetçi Belletici Sayısı: 



ODALARIN TERTİP VE DÜZENİ

AÇIKLAMAHayırEvet

1 )Odalara, koridorlara ve merdivenlere halı/yolluklar serilmiş mi?

Yer olmaması halinde boş bırakılacak.2 )Odalara yer olması halinde masa konulmuş mu? (Yer olmaması halinde boş)

3 )Odalar öğrencilerin yaş, cinsiyet ve gelişim durumları dikkate alınarak düzenlenmiş mi?

ORTAK KULLANIM ALANLARI

AÇIKLAMAHayırEvet

4 )Pansiyon girişlerinde ayakkabı dolapları ve ayakkabı giyme/çıkarma alanları mevcut mu?

5 )Pansiyonlarda uygun yerlerde dinlenme köşeleri, koltuk, kanepe vb. donatımlar var mı?

6 )Tuvalet ve banyo koridorlarına plastik ızgara ile kapı girişlerine terlik konulmuş mu?

7 )Çamaşır makinesi çalışır durumda mı?

8 )Bulaşık makinesi çalışır durumda mı?

9 )Mutfağın, yemekhanenin ve kullanılan malzemenin temizliği ilgili mevzuat hükümlerine 

uygun mu?

10 )Pansiyonda revir olarak bir oda ayrılmış mı?

11 )Ecza dolaplarında, acil vakalarda kullanılmak üzere gerekli ilkyardım malzemesi mevcut 

mu?

12 )Pansiyonun soğuk hava deposu var mı?

İDARİ İŞLER

AÇIKLAMAHayırEvet

13 )e-Pansiyona veri girişleri tam ve düzenli olarak yapılıyor mu?

14 )Aylık yemek listesi hazırlanmış mı?

15 )Günlük tabela / aylık yemek listesi / e-pansiyon verileri birbirleriyle tutarlı mı?

16 )MEB okul pansiyonları mevzuatı gereğince tutulması gereken defterler tutulmuş mu?

17 )Tesisatlarla ilgili periyodik kontroller yapılıyor mu?

18 )Dilek ve şikâyetler değerlendiriliyor mu?

19 )Pansiyondaki dayanıklı taşınırlar ile ilgili iş ve işlemler Taşınır Mal Yönetmeliği mevzuatına 

uygun olarak yürütülüyor mu?

20 )Müdür tarafından onaylı pansiyon talimatnamesi düzenlenmiş mi?

(Yemek hizmet alımı yapılıyorsa boş bırakılacak)21 )Ambarda çift kilit sistemi uygulanıyor mu? (Ambar memuru/Müdür yardımcısı) (Yemek 

hizmet alımı yapılıyorsa boş bırakılacak)

22 )Ambar tartı aletinin yıllık ayarı belediyeye yaptırılıp konuyla ilgili belge/tutanak düzenlenmiş 

mi? (Dijital değilse)

23 )Bakanlıkça onaylanan bütçeye göre yeterli sayıda personel çalıştırılmakta mı?

24 )Sivil Savunma mevzuatına uygun tedbirler alınmış mı?

25 )Pansiyondaki öğrencilere yönelik sosyal ve sportif faaliyetler düzenleniyor mu?

(Fiziki değişiklik yapılmamışsa boş bırakılacak)26 )Pansiyon binasında yapılan fiziki değişikliklerde onay alınmış mı? (Fiziki değişiklik 

yapılmamışsa boş bırakılacak.)

27 )Yeterli sayıda ütü odası düzenlenmiş mi?

28 )Pansiyonda hazırlanan aylık nöbet çizelgesine göre nöbet hizmetleri yürütülmekte mi?

29 )Pansiyon uygulama talimatları asılmış mı?

30 )Etüt yerleşim planı asılmış mı?

31 )Pansiyonda kalan öğrencilerin kayıt ve ilişiklerinin kesilmesi işlemleri mevzuata uygun 

yapılmış mı?

32 )Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri zamanında alınıp ilgili muhasebe birimlerine ödenmiş mi?
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İDARİ İŞLER

AÇIKLAMAHayırEvet

33 )Öğrenci evrakları komisyon tarafından mevzuata uygun olarak incelenmiş mi? (Ek 1 ve 

ekleri)

34 )Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için çalışmalar yapılıyor mu? (Yapılan çalışmalar 

açıklama kısmına yazılacaktır)

35 )Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun gerekli fiziki 

düzenlemeler yapılmış mı?

36 )Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak yatakhaneye 

yerleştirilmiş mi? (özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci yoksa boş bırakılacak)

37 )Ziyarete gelen veliler için uygun ortam oluşturulmuş mu?

38 )Pansiyona yeni gelen öğrencilere uyum eğitimi verilmiş mi?

39 )Öğrencilerin her an ulaşabileceği, iletişim kurabileceği ilgili bir yönetici belirlenmiş mi?

40 )Ödenekler usulüne uygun olarak zamanında ve etkin harcanıyor mu?

41 )Belletici/Nöbetçi belletici öğretmenler mevzuatına uygun olarak görevlendiriliyor mu?

42 )Pansiyonda, ilgili dönemde adlî işlem yapılmasını gerektiren olay olmuş mu?

43 )Pansiyonlarda, ilgili dönemde idari işlem yapılmasını gerektiren olay olmuş mu?

44 )Pansiyonun temizlik planı var mı?

45 )Tuvaletlerde hijyen şartları oluşturulmuş mu? (tuvalet kâğıdı, sıvı sabun vb.)

46 )Odalardaki dolap, battaniye, çarşaf ve nevresim öğrenci ihtiyaçlarını karşılıyor mu?

47 )Pansiyonda çalışan personele hijyen ve sanitasyon eğitimi verilmiş mi?

48 )Banyoda her gün ve her saat sıcak su bulunuyor mu?

49 )Kişisel temizlik odası var mı?

50 )Su deposunun periyodik olarak temizliği yapılıyor mu?

51 )Yemekler tabaklarda mı veriliyor?

52 )Yemekhanede masalara örtü serilmiş mi?

53 )Açık büfe kahvaltı veriliyor mu?

54 )Öğle ve akşam yemekleri en az 4 çeşit olarak veriliyor mu?

55 )En az 2 çeşit ara öğün veriliyor mu?

56 )Günlük yemek numuneleri, numune alma ile ilgili mevzuat hükümlerine göre muhafaza 

ediliyor mu?

57 )Pansiyonda yemekler öğrencilerin gelişim durumuna uygun hazırlanmakta mı?

58 )Ambarda / depoda gıda ve diğer ihtiyaç maddelerin saklanma koşullarına uyuluyor mu?

59 )Öğrencilerin salgın hastalıklar ve haşerelere karşı korunmaları için gerekli tedbirler alınmış 

mı?

60 )Personelin işine uygun kıyafetleri var mı? (Önlük, bone, eldiven, maske)

Kahvaltı Çeşit Sayısı Öğle Yemeği Çeşit Sayısı

Akşam Yemeği Çeşit Sayısı Ara Öğün Çeşit Sayısı

İZLEME DEĞERLENDİRME EKİBİ

İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM

MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ OKUL  MÜDÜRÜ

ÖMER BAŞÇOBANLAR

Pansiyon Değerlendirme Puanı:
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